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Omgevingswet: tussen hoop en vrees 

Erna van Holland, programmamanager NRP Academie  

Wet- en regelgeving. Als je de woorden hardop uitspreekt, begint iedereen al te zuchten. 

Zelden een positieve reactie. In het veld van renovatie en transformatie ervaren de meeste 

spelers in het veld de beperkingen van wet- en regelgeving. We worden met de neus gedrukt 

op wat niet kan, terwijl de haalbaarheid wordt bepaald door wat wel kan. Vandaag staat in het 

teken van wet- en regelgeving, want het is voortdurend in ontwikkeling.  

We starten met een college over de Omgevingswet. De wet die er als maar niet lijkt te komen, 

maar geagendeerd staat om per 1 januari 2022 in te gaan. Het hangt nog op het akkoord van 

de Eerste Kamer. Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en lid 

van het Expertteam Woningbouw voor het ministerie van BZK, is de eerste spreker over de 

Omgevingswet. Hij geeft zijn lezing de ondertitel ‘Tussen hoop en vrees’ mee. De ambities 

waren goed: meer samenhang in wet- en regelgeving, meer participatie, meer ruimte voor 

initiatieven, meer vertrouwen. 

Om dit voor elkaar te krijgen, heb je meer nodig dan alleen een nieuwe wet en voorschriften, 

zo vertelt Friso. Het vraagt om een nieuwe houding, een cultuurverandering. Niets mis met 

dat laatste en het voordeel is dat je daar direct mee kunt beginnen. Maar nieuwe wetgeving is 

niet zomaar geregeld en er zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Elke belofte 

van minder regels heeft tot op heden tot meer regels geleid.  

En daarnaast gaan we wat makkelijk voorbij aan de dilemma’s die er nog altijd zijn. Op het 

hogere abstractieniveau van de wet waren die nog niet zo duidelijk maar bij de voorschriften 

en amvb’s (die door techneuten worden geschreven) voel je dat we nog geen oplossing 

hebben voor deze dilemma’s. 

Meer ruimte voor initiatieven verhoudt zich lastig met meer zekerheid voor burgers, om maar 

een voorbeeld te noemen. Volgens Friso komt dit voort uit het feit dat het idee voor de 

Omgevingswet is ontstaan na de vastgoedcrisis. Toen was er behoefte aan flexibiliteit en 

globale bestemmingsplannen. Elk initiatief kon snel op steun rekenen. Maar nu zitten we in 

een tijd van hoog conjunctuur en moeten de vele initiatieven op elkaar afgestemd worden.  

 Cultuur en houding verander je niet snel. Friso kent vanuit zijn werk voor het expertteam 

grote verschillen tussen gemeenten. Een aantal gemeenten heeft de verandering omarmd om 

echt vorm te geven aan uitnodigingsplanologie. Anderen stranden in een enorme bureaucratie. 



Wat de Omgevingswet niet aan duidelijkheid biedt, is hoe gemeenteraden met de grotere 

ruimte die wordt geboden moeten omgaan. Wat is en blijft hun rol? VNG, IPO en Aaande 

slag met de Omgevingswet bieden kanalen die veel tips geven op weg naar de nieuwe 

Omgevingswet. 

Maar er komt veel bij kijken. Er is al geruime tijd een ondercapaciteit bij de gemeenten. Het 

vraagt om een andere rol, andere kwaliteiten. Maar ook om kwantiteit daar het aantal 

initiatieven (wellicht mede door corona) enorm toeneemt. Door veel participatie kan daar ook 

nog eens een arbitrerende rol bijkomen. De komende periode wordt nog getekend door 

onzekerheid. Of de digitale systemen (DSO) werken en alle gemeenten er toegang toe hebben. 

Wat het overgangsrecht zal inhouden en hoe de verschillende gemeenten in de wedstrijd 

zitten. Friso adviseert daarom ook maar om zo snel mogelijk de initiatieven in te dienen, 

hoewel de ambtenaren een tsunami aan aanvragen natuurlijk helemaal niet aan kunnen. Op de 

vraag of we hier aan hadden moeten beginnen, antwoordt Friso dat dat een terechte vraag is. 

Maar nu kunnen we er alleen nog maar het beste van hopen. Hij bepleit een inrichting van een 

EHBO voor de stagnaties die beginperiode van de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

zullen optreden.       

Kim Verschuren (Diep) geeft met haar lezing aan dat er bij bepaalde gemeenten wel reden tot 

hoop is. Het verhaal van Friso is herkenbaar, zeker als het gaat over de capaciteit bij de 

gemeenten. Zij is nu twee jaar ingehuurd voor de gemeente Raalte om de organisatie klaar te 

stomen voor de Omgevingswet. De gemeente Raalte heeft dat voortvarend opgepakt. Hoewel 

de gemeente weet dat ze nog niet op korte termijn een omgevingsplan hebben, hebben ze door 

middel van uitgebreide participatie gewerkt aan de weg daar naartoe. 

Hoe de gemeente dat heeft aangepakt? Met de bewoners zijn de ambtenaren in Heino gaan 

fietsen langs gemeentelijke eigendommen met de vraag: zou je hier willen wonen. Ook via 

een digitaal systeem konden mensen hun voorkeuren aangeven. Dit advies is al aan het 

college en gemeenteraad voorgelegd. De gemeente heeft gewerkt met ‘luistervinken’. 25 

ambtenaren zijn de straat op gegaan, naar snackbars, in de buurten om mensen te bevragen 

over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun gemeente. Ook dit is vervolgens 

online gedaan waardoor er input is opgehaald van 1000 bewoners. 

Dat was nog niet genoeg. Men heeft gevraagd aan de inwoners of men visiemaker wilde zijn. 

110 mensen hebben zich hiervoor aangemeld en hebben samen met de gemeente gewerkt aan 

Horizon 2040. De inhoud werd opgehaald tijdens verschillende bijeenkomsten (pre corona). 

Voordat dit document aan de raad ter vaststelling werd aangeboden, mochten de visiemakers 

het nog toetsen. Het document is in het najaar 2020 vastgesteld. 

Dan ben je er natuurlijk nog niet. Men stelt nu ruimtecoaches aan. Nieuwe ambtenaren die de 

brug moeten slaan tussen de bewoners, de ondernemers en de gemeente (zowel collega 

ambtenaren als bestuur). Een kritische kanttekening van Friso mocht niet ontbreken: ‘je mag 

wel hopen dat deze mensen de potentie en het gezag hebben om het gemeentelijk apparaat 



met al zijn afdelingen tot orde te roepen, anders verandert er niets.’ Dit weerhoudt Kim er niet 

van om hoop te houden.  

  

 


